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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Rapport rekenkamercommissie “Oog voor wonen in 
uitvoering”

Commissie Samen wonen 
30 september 2021

Zaaknummer
230715
 

Portefeuillehouder
 

Gemeenteraad 
14 oktober 2021

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.v.straalen@ridderkerk.nl
 

 

 

Geadviseerd besluit
1. Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie “Oog voor wonen in uitvoering”.

2. Het college te verzoeken, via de commissie Samen wonen,  met de raad in gesprek te gaan over de 
gewenste informatie voor de jaarlijkse monitoring van de uitvoering van de Woonvisie Ridderkerk 
2021-2026 en het Uitvoeringsprogramma.

3. De nieuwe gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in overweging te geven een 
bijeenkomst te houden om als raad en college van gedachten te wisselen over de suggesties van de 
rekenkamercommissie voor het versterken van de kennispositie van de gemeenteraad en de rol van 
de gemeenteraad ten aanzien van het woonbeleid.
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Raadsvoorstel
Inleiding
De Rekenkamercommissie Ridderkerk heeft onderzoek gedaan naar het woonbeleid van de 
gemeente in Ridderkerk. De rekenkamercommissie heeft op basis van het onderzoek aanbevelingen 
geformuleerd voor het college en voor de raad. Het college heeft hierop een reactie gegeven. De 
rekenkamercommissie heeft het rapport “Oog voor wonen in uitvoering” aangeboden aan de raad. De 
raad besluit of en op welke wijze aan (de aanbevelingen uit) het rapport gevolg wordt gegeven.

Beoogd effect
Bespreking van het rapport in de openbare commissie- en raadsvergadering.

Een standpunt innemen over de aanbevelingen.

Controle en verantwoording over de uitvoering van de aanbevelingen.

Relatie met beleidskaders
Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 (vastgesteld door de raad op 1 juli 2021)

Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 - Uitvoeringsprogramma 2021-2023

Argumenten
1.1 De rapporten van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende taak van de raad.

De rekenkamercommissie is ingesteld door de raad. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De 
rapporten bieden inzicht in dit gevoerde bestuur. De rekenkamercommissie rapporteert aan de raad.

2.1 De raad geeft hiermee invulling aan aanbeveling 3 en 4

Aanbeveling 3 Investeer in periodieke monitoring en maak geboekte resultaten inzichtelijk. 
Aanbeveling 4 Versterk de informatievoorziening en versterk de kennispositie van de raad.

Bij het vaststellen van de Woonvisie zijn geen concrete afspraken gemaakt over de monitoring van de 
uitvoering van de Woonvisie. Het college gaat de komende periode bekijken welke informatie hij 
hiervoor moet verzamelen om dit goed inzichtelijk te maken. Door de raad hierbij vooraf te betrekken 
kan de informatievoorziening worden afgestemd op de wensen van de raad.

Tevens kan de raad aangeven in welke vorm ze deze informatie wil ontvangen.

 3.1 De raad geeft hiermee invulling aan aanbeveling 5

Aanbeveling 5 Faciliteer een gesprek over de rol van de raad en benader het woonbeleid waar 
mogelijk integraal.

Een nieuwe raadsperiode is een goed moment om na te denken op welke wijze raad en college 
invulling geven aan verwachtingen en rollen over en weer. Het woonbeleid kan daarvan onderdeel 
uitmaken.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Aanbeveling 1 is ‘Zorg voor een goede vertaling naar uitvoering en actualiseer deze geregeld’.
Voor de uitvoering van de Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 heeft het college inmiddels het 
Uitvoeringsprogramma 2021-2023 vastgesteld en dit is ter kennis gebracht van de raad. In het 
Uitvoeringsprogramma is opgenomen dat het college in 2023 een nieuw Uitvoeringsprogramma gaat 
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opstellen voor de periode 2024-2026. 
Ten aanzien van dit deel van de aanbeveling heeft inmiddels al besluitvorming plaatsgevonden.
 Uit de jaarlijkse monitoring van de Woonvisie en het Uitvoeringsprogramma kan blijken dat een 
eerdere actualisatie toch wenselijk is.

Aanbeveling 2 betreft de samenwerking met partners. Dit is een aanbeveling aan het college en 
hierop wordt mijns inziens voldoende op ingegaan door het college in zijn bestuurlijke reactie.

In aanbeveling 4 over de informatieverstrekking en de kennispositie van de raad, wordt de 
aanbeveling gedaan raadsrapporteurs aan te stellen. U heeft in eerdere gevallen al aangegeven niet 
tot een dergelijk aanstelling te willen overgaan. Als griffier zal ik het nut en gebruik van deze functie 
nog wel een keer onder de aandacht brengen van de nieuwe raad.

Uitvoering/vervolgstappen
Het college betrekt de raad bij het bekijken welke informatie hij moet verzamelen om uitvoering van de 
Woonvisie en het Uitvoeringsprogramma te monitoren.

De griffier brengt de nieuwe raad en het nieuwe college op de hoogte van de overweging 
geformuleerd in beslispunt 3.

Evaluatie/monitoring
-    

Financiën
Niet van toepassing.

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt in de Blauwkai en op de website.

 

Bijlagen
1. RKC rapport Woonbeleid- Oog voor wonen in uitvoering.pdf  
2. 2021-008 Brief Rkc Ridderkerk Rapport Woonbeleid.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
14 oktober 2021

Zaaknummer:
230715

Onderwerp:
Rapport rekenkamercommissie 
“Oog voor wonen in uitvoering”

:

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie “Oog voor wonen in uitvoering”.

2. Het college te verzoeken, via de commissie Samen wonen,  met de raad in gesprek te gaan over de 
gewenste informatie voor de jaarlijkse monitoring van de uitvoering van de Woonvisie Ridderkerk 
2021-2026 en het Uitvoeringsprogramma.

3. De nieuwe gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in overweging te geven een 
bijeenkomst te houden om als raad en college van gedachten te wisselen over de suggesties van de 
rekenkamercommissie voor het versterken van de kennispositie van de gemeenteraad en de rol van 
de gemeenteraad ten aanzien van het woonbeleid.


